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คําชี้แจงการสงเร่ืองตีพิมพ 
 วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน
วารสารของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จัดพิมพป
ละ 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรและ
แลกเปล่ียนความคิด เห็นทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ลักษณะของบทความอาจอยูในรูปขาว 
จดหมาย ขอคิดเห็น  บทความวิชาการ บทความวิจัย 
บทสัมภาษณ งานแปล สาระสังเขป และอื่นๆ เพ่ือให
เรื่องตีพิมพมีมาตรฐานเดียวกัน จึงขอช้ีแจงหลักเกณฑ
การสงเรื่องตีพิมพ ดังน้ี 
1. หลักการท่ัวไป 

1.1 ตนฉบับ เปนตัวพิมพ Angsana New   ขนาด  
16 point พิมพลงในกระดาษ A4 หนาเดียว สงพรอม
ดิสกบันทึกบทความ 

1.2 ตนฉบับงานแปล ตองระบุที่มาของตนฉบับ 
เจาของภาษาอยางชัดเจน 

1.3 ช่ือเรื่องควรสั้น กะทัดรัด ชัดเจน เน้ือเรื่อง 
ควรใชภาษาที่เรียบงาย เขียนคําศัพทภาษาตางประเทศ
ของคําทับศัพทหรือคําแปลศัพทไวในวงเล็กครั้งแรก
ที่เดียวเทาน้ัน 

1.4 ช่ือวิทยาศาสตร เขียนช่ือสกุลและคําบง 
ชนิดเปนตัวอักษรเอน เชน Aspergillus niger 

 

2. การอางอิง 
2.1 การอางอิงภาษาไทยใหใช (ช่ือตัว ช่ือสกุล,  

พ.ศ. ที่ตีพิมพ) เชน (ณรงค นิยมวิทย, 2537) กรณีผู
แตงมีมากกวา 2 คนใหเขียน และคณะ ตอจากผูเขียน
คนแรก ถาผูแตงคนเดียวกันมีเรื่องตีพิมพมากกวา 1 
เรื่องในปเดียวกัน ใหเรียงลําดับดวยอักษรภาษาไทย 
เชน (วิรุฬห สายคณิต, 2544 ก) 
 
 

        2.2  การอางอิงภาษาอังกฤษใหใช (ช่ือสกุล, ค.ศ. 
ที่ตีพิมพ) เชน (Summers, 2000) กรณีผูแตงมีมากกวา  
2  คนใหเขียน et al. ตอจากผูเขียนคนแรก เชน (Daly 
et al., 1999)    ถาผูแตงคนเดียวกัน มีเรื่องที่ตีพิมพมาก 
กวา 1 เรื่องในปเดียวกัน    ใหเรียงลําดับดวยตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ เชน (Black, 2001a) 
3. การเขียนเอกสารอางอิง 

3.1 การอางอิงหนังสือ 
ภาษาไทย ใหเรียงลําดับจาก ช่ือตน-ช่ือ 

สกุล.(ปที่พิมพ). ช่ือเรื่อง.ครั้งที่พิมพ.สถานที่พิมพ: 
สํานักพิมพ. 
เติมศรี  ชํานาญกิจ. (2540). สถิติประยุกตทางการ 

แพทย (พิมพครั้งที่ 5).กรุงเทพฯ: จุฬาลง 
กรณมหาวิทยาลัย. 

 ภาษาอังกฤษ ใหเรียงลําดับจาก ช่ือสกุล,  
ช่ือตนยอ, ช่ือกลางยอ. (ปที่พิมพ). ช่ือเรื่อง. ครั้งที่
พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
Summers,D.C.S. (2000). Quality (2nd ed.). New  

Jersey: Prentice-Hall. 
3.2 การอางอิงวารสาร 

ภาษาไทย ใหเรียงลําดับจาก ช่ือตน-ช่ือสกุล 
(ปที่พิมพ) ช่ือเรื่อง.ช่ือวารสาร เลมที่ (ฉบับที่): หนาที่
ใชอางอิง.  
ประดิษฐ   ครุวรรณนา. (2543). การจําแนกช้ันคุณ 

ภาพไวนของประเทศฝรั่งเศส. อาหาร 30 
(4): 298-300. 

 ภาษาอังกฤษ  ใหเรียงลําดับจาก ช่ือสกุล, 
ช่ือตนยอ.ช่ือกลางยอ.(ปที่พิมพ).ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร 
เลมที่ (ฉบับที่): หนาที่ใชอางอิง. 
Blank,G. C. (2001). Sone properties of the kaprekar 

 numbers and a means of  generation.  
Science Asia 27(2): 133-136. 

 
  



   

บรรณาธิการแถลง 
 

 เปนท่ีรับรูและยอมรับกันโดยท่ัวไปวา
ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
พื้นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ  ซ่ึง
ปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเจริญกาวหนาไปมาก แตประเทศ
ไทยยังคงตองพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ  ท้ังนี้เนื่องจากเยาวชนพลเมืองซ่ึง
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศยังขาด
ความสนใจในการศึ กษาหาความ รู ท า ง
วิทยาศาสตรและ เทคโนโล ยี   เนื่ อ งจาก
วิทยาศาสตรถูกมองวาเปนเร่ืองท่ียุงยากและ
ซับซอน ดังนั้นครูและอาจารยผูสอน
วิทยาศาสตรจึงตองตระหนักอยูตลอดเวลาวาจะ
จุดประกายอยางไรเพ่ือทําใหนักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชนเกิดความรัก ตื่นตัว และสนใจใน
วิทยาศาสตร ในสวนของภาครัฐก็จะตอง
สง เสริมการเ รียนรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางเต็มกําลัง ดวยความหวังท่ีวาใน
อนาคตประเทศไทยจะไดมีเทคโนโลยีเพียงพอ

สําหรับการพัฒนาประเทศ     ในสวนของ
เทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบันจะตองถูกนํามาใช
เพื่อใหเกิดประโยชนคุมคาสูงสุด ซ่ึงตองอาศัย
ความรูทางดานการจัดการเทคโนโลยี ดังนั้น
นอกจากการสงเสริมใหเยาวชนสนใจเรียนรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวยังตองทํา
ใหเยาวชนมีความรูในดานการบริหารและ
จัดการเทคโนโลยีอีกดวย 
 เนื้อหาสาระในวารสารกาวทันโลก
วิทยาศาสตรฉบับนี้ยังคงอัดแนนดวยเนื้อหาท่ี
นาสนใจเหมือนกับฉบับท่ีผานๆ มา 
ขอขอบพระคุณอยางสูงสําหรับผูเขียนบทความ
ทุกทานท่ีสงบทความมาลงตีพิมพเผยแพร  และ
ขอขอบพระคุณผูอานทุกทานท่ีติดตามอาน
วารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตร หวังเปนอยาง
ยิ่งวาผูอานทุกทานคงได รับประโยชนจาก
วารสารฉบับนี้อยางเต็มท่ีคุมคาแกการรอคอย   
                                                                                     
                        บุญมี กวินเสกสรรค 
                             บรรณาธิการ 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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วิสัยทัศน 
เปนผูนําในการสรางนักวิทยาศาสตร นักเทคโนโลยี และนักวิจัย   

ถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสังคม 
พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม  สงเสริมการวิจัย   
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงและถายทอดเทคโนโลยี  บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 

  
 


	คณะบรรณาธิการ
	ISSN 1513-9980
	วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
	      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	สาระน่ารู้
	การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ ………………………………….........….…. .....อนันต์ สกุลกิม  1
	บทความวิชาการ
	นาโนเทคโนโลยี ……………………...……………….…...........อัจฉราวรรณ เนืองนิตย์ และวรพันธ์ บุญชัย  11พลังงานทดแทน...(ตอนที่ 1)…………………………………………….……………….อรพิมพ์ มงคลเคหา 18คุณผู้ชายกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ……………………………………........ จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์   31ใครจะช่วยเหลือ.....ถ้า “เรือล่มปากอ่าว”………………………………………….…...จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์   41
	บทความวิจัย



	และปริมณฑล..................... ณภัทร เตียววิไล  พลศักดิ์  เส็งสาย ประภาทิพย์  เอี่ยมโสภณา และอนันต์ สกุลกิม   66
	อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์-เคมีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินและการเจริญเติบโต
	ของข้าวโพด………………………………………………………..………………………….ทวิช ทำนาเมือง   74
	ผลของเชื้อรา Gliocladium virens และ Trichoderma harzianum  ในการควบคุมเชื้อรา  
	Sclerotium  rolfsii…………….………………..…… นัฐพร เปียรักษา  วนิดา  ชื่นชัน และบุญมี กวินเสกสรรค์  95
	คำชี้แจงการส่งเรื่องตีพิมพ์
	บรรณาธิการแถลง



